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Läsning idag 





Läromedelstext 10-tal 

http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskola-Fk-6/Engelska/Digitala-laromedel---Engelska-ak-4-6/


Läromedelstext 10-tal 

http://www.digilar.se


Text på 10-talet 
 

 

http://www.google.com


Vad gjorde vi? 
 

• Sökte på ”Famous people” (rätt sökord) 

• Förstå prioritering i sökträffar 

• Avgjorde relevans i träffar. Är det vad jag söker? 

• Var källkritisk 

• Läste olika typer av text, olika läspraktiker 

• Använde olika strategier för olika texttyper 

• Tittade på och tolkade illustrationer 

• Tittade på och tolkade rörlig bild 

• Lyssnade på ljud 

• Navigerade sidan, klickade vidare på hyperlänkar 

• Utnyttjade ”hjälpmedel” (långsam takt, talsyntes etc) 

• Delade med andra 

• Var delaktiga i diskussioner/forum 

• Utgick från våra egna frågor när vi sökte efter svar 

• Utnyttjade interaktivitet 

• Reflekterade 

• Syntetiserade – förde samman information från flera källor 

 

 







Literacy idag 
 

 

• Förskjutning från ett fokus på den typografiska, linjära 
texten till ett mycket bredare perspektiv (bild, ljud, 
interaktivitet) 

• Social praktik 

• Påverkar vad text är idag 

• Påverkar hur vi se på vad läsning är idag 

• Ställer större krav på hantering av olika typer av texter 
samt förmåga att göra urval 

• Skolan ställs inför utmaningen att ge eleverna stöd för att 
hantera många olika läspraktiker. 

 

 



 

 



Forskningens 
beskrivning av 

läsning idag 



Litteracitet 
 

 

• Kommer från engelskans literacy och betyder: 

 

”Förmåga att förstå och använda språket i tal och skrift i 
olika sammanhang samt använda sig av lässtrategier, 
reflektera över och engagera sig i texter samt skriva för att 
uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin 
potential och för att delta i samhället” (Bergöö, 2009) 

 

”En bred och samlad beteckning på aktiviteter som i ett 
socialt sammanhang omfattar användningen av tal, bilder, 
symboler och tecken i direkt eller indirekt koppling till 
skrift.” (Axelsson m.fl. 2005:8) 
 



Digitala teknologier och 
synen på lärande 

 

• Många olika läspraktiker har betydelse för lärandet 

• Tolka och skapa mening – inte memorera 

• Den lärande är delaktig (är med och producerar) 

• Den lärande har möjlighet att söka upp kunskap 

utifrån egna genuina frågeställningar – allt är ett 

klick bort 

• Den lärande har möjlighet att ta till sig kunskap på 

en mängd olika sätt 

  



New Literacy Studies 
 

• Vilka förmågor krävs egentligen för att delta i 

läsandet inom en viss läspraktik? 

 

• Avkodningsförmåga och förståelse (tidigare fokus) 

• Inta ett reflekterat förhållningssätt till textens innehåll 

• Ställa sig kritisk till innehåll och form 

• Ingå i samtal om det lästa och att använda sig av 

det lästa på olika sätt 

 
Langer 1995, 2011, Hasan 1996, Luke m.fl. 1999; Liberg m.fl. 2012b 

 

 



Ett breddat perspektiv 

Hur avkodning och förståelse kopplas till motivation, attityder och 
föreställningar i relation till läsandet 

 

• Läsandet i vardagen och dess funktioner -  ej individen i 
centrum 

• Hur är läsandet situerat i olika sammanhang? 
• Hur kan olika sätt att läsa, läspraktiker, utvecklas i ett samhälle 

eller inom en kultur? 

• Förmågan att avkoda och förstå text ses vara situerade i en 
läspraktik och tar sig därmed olika ut för olika slags texter och 
olika syften med läsandet.  

 



I ett brett sätt att se på 

läspraktiker, läsande och 

läsförmåga ingår: 
 

• Avkodning 

• Läsförståelse (inkl meningsskapande baserat på det 

skrivna och andra modaliteter i text) 

• Se hur text och läsande är situerade i ett visst 

sammanhang 

• Se på texten och det lästa med kritisk och kreativ blick 

• Använda sig av det lästa i andra sammanhang 

 
Liberg (2013) s. 89, i Bagga-Gupta, Evaldsson, Liberg, Säljö red. 

 



Att se på text med kritisk 
och kreativ blick 

 

Kritiske läsaren: 

• Analyserar textens sammanhang, funktion, innehåll eller 
form 

• Ex. vilka perspektiv, normer, värderingar och ideologier 
som den vilar på. 

• Tex. jämföra med andra texter och därmed upptäcka 
vad som valts ta med och vad som uteslutits 

 

Kreative läsaren: 

• Läsaren omskapar eller designar texten för att se sådant 
som hur olika perspektiv kan förstärkas, försvagas eller 
helt tas bort (Luke, 1999; Langer, 2011) 



God läskompetens =  

förmå skapa mening i läsandet 
 

 

Judith Langer (1995) 

• Bekanta sig med texten via textytan, förstå detaljer 

• Gå på djupet i texten, fundera över motiv, känslor eller 
relationer och samband. 

• Läsaren kliver ut ur texten och jämför det lästa med 
erfarenheter från andra sammanhang och texter. 

 

På raderna 
Mellan raderna 
Med utgångspunkt i raderna  



Digital litteracitet 
 

• Street (1984) - Litteracitet kan inte ses som något 

som går att lära sig oberoende av en social kontext 

(NLS)  

 

• Gilster (1997) - Digital literacy är en förmåga att 

förstå och använda information från olika källor. 

Inte bara en lista av tekniska färdigheter.  ”Digital 

literacy is about mastering ideas, not keystrokes” 

 



 

• Erstad (2005) - Digital litteracitet som ”förmågor, 

kunskaper och attityder i användandet av digital 

media som behövs för att kunna behärska 

utmaningarna i ett lärande samhälle”  

 

• Buckingham (2006) - Utveckla begreppet litteracitet 

till att ta in tydligare kopplingar mellan barns 

erfarenheter av teknologier utanför skolan och 

erfarenheterna i klassrummet.  



 

• Lankshear & Knobel (2008) - Digital litteracitet står för de 
sociala praktiker och begrepp man använder sig av när 
man är engagerad i meningsskapande som är 
medierade i text som är producerad, inhämtad och 
delad genom digital kodifiering (NLS) 

 

• Jenkins (2001) – Konvergenskulturer där medier blandas 
med varandra, gränsen mellan sändare och mottagare 
suddas ut. Centralt vad vi gör med medierna, inte vad 
de gör med oss. Relationen mellan ord, bilder och ljud 
stärks när de digitaliseras och en text stärks och blir 
något annat då.  



”We are entering an 
era where media will 
be everywhere and we 
will use all kinds of 
media in relation to 
one another” 

  

Henry Jenkins  

 
I Diverge, 2001 

 



Vi vill helt enkelt vara med 
Inte vara passiva deltagare 

Använda oss av det som stimulerar olika sinnen 

Dela med andra 

Kunna göra det när vi vill 

Kunna hitta den kunskap vi själva eftersöker 

 



Sammanfattningsvis 
 

• En mångfald olika läspraktiker (den tradtionella 
texten är en) kännetecknar samhället idag – 
dessa är i ständig förändring 
 

• ”Läsning” är därför idag så mycket större än 
vad vi traditionellt sett det som – det får 
påverkan på skolans vardag och hur vi lär 
 

• Grundbulten i att vara litterat i en digital tid är 
en förmåga att hantera digitalt medierade 
tecken, bild, ljud, text osv. Både för att utveckla 
lärande men också för att kunna vara 
delaktiga i en kultur och i ett samhälle 

 
• Undervisningen behöver stötta eleverna i att 

hantera olika läspraktiker 
 
• Interaktiva inslag, delaktighet, dynamik 

 
• Strategier för digital läsning, hantering av 

längre, sammanhängande text,  kritisk läsning, 
kreativ läsning  
 

• Kompetensutveckling hos lärare - Vad är det 
att ”lära sig” idag och vilka effekter får det för 
undervisning? 
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